
இஸ்னரம் எந்ஷைரண ஒழுக்ைவநறைஷபப் ஶதரறக்ைறநது? 

துவும், ட்டிபம்,  தன வய்க் வைரள்ஷைபம் , உரு றதரடும் பயம்து திக்கு 
பன்திருந்ஷைஶப என்தஷபம் ரம் றஷணில் வைரள்ப ஶண்டும் . ஈணத்ணரண இச்  வெல்ைஷப 
இஷநணின் அனுறவன்று கூநறக் வைரள்ஷ எப்தடி ஏற்ை படிபம்?  

 

ெரெரிரை ெறந்றக்ைக் கூடி எரலும் குர்ஆணின் இந் அனுறைபிலுள்ப பட்டரள்த்ணத்ஷ 
அநற படிபம். ைற்றுர்ந் ரர்க்ை அநறஞர்ைளுக்குத் வரிரர? அர்ைவபன்ண இக்ைறல்னரர்ைபர? 

  

 றச்ெரை  அர்ைள் ன்கு அநறரர்ைள். அணரல்ரன் இத்ஷை ிரங்ைஷப வதரும்தரனரண 
ரர்க்ை அநறஞர்ைள் ிரும்புறல்ஷன . ஏவணன்நரல் அர்ைள் இருஷனக்வைரள்பி எறும்தின் றஷனக்கு 
ஆபரைறிடுைறன்நணர். இஸ்னரறன் பண்தரடுைஷபபம், பட்டரள்த்ணங்ைஷபபம் ஆரங்ைளுடன் சுட்டிக் 
ைரட்டிணரலும் அஷப் தற்நற ரய் றநப்தறல்ஷன . அர்ைபிடறருந்து வபிப்தடும் ஒஶ தறல்  
“அல்னரஹ்ின் ைடும்ஶைரதத்றற்கு ஆபரை ஶண்டரம்" என்ததுரன். 

 

இன்று இஸ்னரற வதண்ைள்  றஷக்குப் தின்ணரல் ரழ்ற்கும் "தர்ர" என்ந றஷைளுடன் 
டரடுற்கும் உர் தின் ைத்ரப்தின் ச்ெரிப்பு ட்டுஶ ைரம் என்தஷ பன்ஶத ைண்ஶடரம் . 

வதண்ைபின் ஒழுக்ைத்றற்ைரைவும் ைண்ித்ஷ ைரப்தரற்நவும் டீ்டிற்குள் படங்ைறக் ைறடக்ை ஶண்டும் 
ற்புறுத்றரின் ஒழுக்ைத்ஷபம் வரிந்து வைரள்ளுங்ைள். 

 
Ibn Sa'd, volume 2, Page 438   

Narrated Umar  
 
From "A slave girl passed by me who attracted me, and I cohabited with her while I was 

fasting".  

(உர் தின் ைத்ரப் கூறுைறநரர் : என்ஷணக் ைடந்து வென்ந அடிஷப் வதண்ைபில் ஒருத்ற (அைரல்) 

என்ஷண ஈர்த்ரள் ரன் ஶரன்பு ஷத்றருந் வதரழுதும், அளுடன் ைனிில் ஈடுதட்ஶடன்.) 

  

ஶரன்பு ஷத்றருக்கும் ஶஷபில் அைரண வதண்ஷக் ைண்டிருக்ைறநரர் . உடஶண அஷபத் ணது 
இச்ஷெக்கு உதஶரைப்தடுத்றக் வைரண்டரர் . அந் அடிஷப்வதண் உர் தின் ைத்ரப்தின் ஷணி என்ஶநர , 

திற்ைரனத்றல் அஷபத் றரும் வெய்து வைரண்டரைவும் எந்  குநறப்புைளும் இல்ஷன . சுருக்ைரை 
வெரல்வன்நரல் அைரணஷபப் தரர்த்ஶன் ஶஷனஷ படித்ஶன். 

 

ஶரன்தின் ைற? அஶர ைற…! 

பயம்து திின் ைரனத்றலும் , அருக்கு திநகும் தன னட்ெக்ைக்ைரண ஆப்ரிக்ை ைருப்திண 
க்ைள் அடிஷைபரக்ைப்தட்டணர் . ைருப்திண அடிஷைஷப ிற்கும் ,  ிற்தஷணச் ெந்ஷ ைறதி 1960 

ஷிலும் க்ைரில் இருந்துள்பது . ஆணரல் அஶதி  ீதைற்தத்றல் ைருப்திண க்ைள் வரஷை 
குஷநரை உள்பஷ ீங்ைள் தரர்க்ைனரம் . இஶ ஶதரன அவரிக்ைரிற்கும் ஆப்ரிக்ை ைருப்திண 
அடிஷைபரை ிற்தஷண வெய்ப்தட்டணர் . ஆணரல் அர்ைள் அங்கு தல்ைறப் வதருைற ஒரு வதரும் 
ெபரரைற அவரிக்ைரின் ஜணரறதறரை ஆகும் அபிற்கு பர்ந்துள்பணர் . ஆங்ைறஶனர்ைபரல் 
அடிஷைபரை இந்றரிற்குக்   வைரண்டு ப்தட்ட ஷஜறரிர , ரன்மரணிரஷச் ஶெர்ந் ஆப்ரிக்ை 
தங்குடி ைருப்திண க்ைள் க்ைள்  குஜரத் ரறனத்றல் ெறப்தஷ இன்றும் ைரனரம். 

அஶதிரினறருந்து  ைருப்திண க்ைள் ிட்டிடிக்ைப்தடவுறல்ஷன . அப்தடிரணரல் அஶதி  
ீதைற்தத்றல் ைருப்திண க்ைள் வரஷை குஷநரை இருப்தற்ைரண ைரம் என்ண? 

 அடிஷப் வதண்ைஷப , ங்ைபது தரனறல் ஶஷைளுக்ைரை உதஶரைப்தடுத்றக் வைரண்ட 
றருைங்ைள், ஆண் அடிஷைபின் தரனறல் உர்ச்ெறைஷப ைட்டுப்தடுத்துற்ைரை ஆடு , ரடுைளுக்கு 
இன்றும் ைறரப்தகுறைபில் "ைரடிப்தஷப்" ஶதரன்று  ஆண் அடிஷைபின் ிஷைஷப அடித்து  
னடுைபரை ஆக்ைிட்டணர் . இப்வதரழுது உங்ைள் ணறல் இப்தடி ஒரு ஶைள்ி எனரம் .  இத்ஷண 
வைரடுஷைஷபபம் ெைறத்துக் வைரண்டு அடிஷைபரை எஜரணர்ைபின் ைரனடிிஶனஶ ஏன் ழீ்ந்து ைறடக்ை 
ஶண்டும்? ர ிரும்திணரல் எங்ைரது ஓடிப்ஶதரை ஶண்டிதுரஶண?  



பஸ்னீம் யீஸ் எண்: 101, அத்றரம்: 1, தரடம்: 1.31 அநறிப்தரபர் : ஜரீர் தின் அப்றல்னரஹ் (னற).  
"ன் எஜரணர்ைபிடறருந்து ஓடிப்ஶதரைறந அடிஷ , அர்ைபிடம் றரும்தி ரும்ஷ 
இஷநறுப்தரபணரைஶ இருக்ைறநரன் " என்று (அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) வெரல்னச்) 

வெிபற்நறருக்ைறஶநன். 

பஸ்னீம் யீஸ் எண்: 102, அத்றரம்: 1, தரடம்: 1.31,  அநறிப்தரபர் : ஜரீர் தின் அப்றல்னரஹ் (னற).  
"(ன் எஜரணிடறருந்து ) ஓடிப் ஶதரண அடிஷக்ைரண (இஷநணின்) அஷடக்ைனம் ீங்ைறிடுைறநது " 

என்று அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) கூநறணரர்ைள். 

ெறந்றத்துப்தரருங்ைள், அடிஷ ஒடிப்ஶதரற்கும் இஷநறுப்திற்கும் என்ண வரடர்பு? 

புயரரி யீஸ்: 2534  

ஜரதிர் தின் அப்துல்னரஹ் (னற) அர்ைள் கூநறரது:  

எங்ைபில் ஒருர் ன் அடிஷ ஒருஷண ன் ஆபட்ைரனத்றற்குப் திநகு ிடுஷன வெய்து 
ிடுரை அநறித்றருந்ரர் . தி (மல்) அர்ைள் அந் அடிஷஷ (இஷண ரங்குதர் ரர் 
என்று) கூநற அஷத்து (ஏனத்றல்) ிற்று ிட்டரர்ைள் . அந் அடிஷ (ிற்ைப்தட்ட) பல் 
ஆண்டிஶனஶ ித்துிட்டரன். 

ெைணிஷண ைரல்ஷடைஷபப் ஶதரன ைருது து என்ண றரம் ? பயம்து தி, அடிஷ பஷந 
ஒறப்திற்ைரை தரடுதட்ட உத்ர் என்று இஸ்னரற அநறஞர் ஶஷடைபில் ரய் ைறற ஶதசுரர்ைள். அன் 
னட்ெம் இதுரன்.   

 

ிதச்ெரபம் அனுறக்ைப்தட்டஶ…! 

புயரரி யீஸ் : 6837     

அபூயளஷர (னற) ற்றும் ஷமத் தின் ைரனறத் (னற) ஆைறஶரர் கூநறரது. 

ஓர் அடிஷப் வதண் ைற்ஷதக் ைரக்ைரல் ிதெரம் வெய்துிட்டரல் ... (அளுக்கு என்ண 
ண்டஷண ங்ைப்தட ஶண்டும் ) என்று அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) அர்ைபிடம் ஶைட்ைப்தட்டது. 

அற்கு அர்ைள் , அள் ிதெரம் வெய்ரல் அஷப ெரட்ஷடரல் அடிபங்ைள் . அற்குப் திநகும் 
ிதெரம் வெய்ரல் (றரும்தவும்) ெரட்ஷடரல் அடிபங்ைள் , றுதடிபம் அள் ிதெரம் வெய்ரல் 
(றுதடிபம்) ெரட்ஷரல் அடிபங்ைள் . அள் ீண்டும் ிதெரம் வெய்ரல் அஷப ஒரு 
படிக்ைற்ஷநக்ைரது ிற்றுிடுங்ைள் என்று கூநறணரர்ைள் . (இறல் அநறிப்தரபர்ைபில் ஒருரண ) 

இப்னு யரப் பயம்த் தின் பஸ்னறம் அஸ்மளஹ்ரீ (ஹ்) அர்ைள், (அஷப 
ிற்றுிடஶண்டும் என்தது ) பன்நரது டஷக்குப் திநைர அல்னது ரன்ைரது டஷக்குப் 
திநைர என்று எணக்குத் வரிரது எணக் கூநறணரர்ைள். 

ஶற்ைண்ட யீஷம ைரணும் வதரழுது ஒரு அடிஷப் வதண் ிதச்ெரம் புரிஷக் கூட பயம்து தி 
ஷட வெய்துள்பரர் என்ந உர்ரண ெறந்ஷண உங்ைள் ணறல் ஶரன்நனரம் . உங்ைள் எண்ம் 
நரணது ைற்தறப்தற்ஶை அனுறபித்ர்ைள் ிதச்ெரத்ஷ ஏன் டுக்ை ஶண்டும்? 

அடிஷைளுக்கு எந் உரிஷபம் ைறஷடரது . அர்ைள் உரிஷரபஷ ீநற ன்ணிச்ஷெரை 
வெல்தடக் கூடரது . அள் உரிஷரபருக்கு ட்டுஶ ஷப்தரட்டி . உரிஷரபர் ிரும்திணரல் திந 
ஆண்ைளுக்கு  அடிஷப் வதண்ைஷபத் இனரைத் னரம்.  

Malik's Muwatta:Book 28, Number 28.15.38: 

Yahya related to me from Malik from Ibrahim ibn Abi Abla from Abd al-Malik ibn Marwan that he gave a 

slave-girl to a friend of his, and later asked him about her. He said, "I intended to give her to my son to do 

such-and-such with her." Abd al-Malik said, "Marwan was more scrupulous than you. He gave a slave-girl 

to his son, and then he said, 'Do not go near her, for I have seen her leg uncovered. " 



(ண்தருக்கு வைரடுத் அடிஷப் வதண்ஷப் தற்நற ஶைட்ஷைில் , அர் அந் வதண்ஷ , ‘ைெபெ’ 
வெய் ன் ைனுக்கு அபிப்தற்ைரை றட்டறட்டிருப்தரை கூறும் ஒருவெய்ற) 

இவ்ரநரை அடிஷப்வதண்ைஷப ிரும்திர்ைளுக்கு ங்ைனரம் . பயம்து திக்கு எைறப்ற 
ஆட்ெறரபர், ரித்துல் ைறப்றர , றரின் என்று இண்டு வதண்ைஷப தரிெரை ங்ைறஷ ரம் 
றஷணில் வைரள்ப ஶண்டும். 

ஷணிைஶபர, அடிஷப் வதண்ைஶபர இல்னர சூழ்றஷனில் என்ண வெய்து?  

அல்பத்ஆ றரும் பயம்து தி  அர்ைள் ைரனத்றலும் அதிைபின் க்ைறனறருந்து . 

அல்பத்ஆ றரும் என்தது குஷநந்தட்ெம் பன்று ரட்ைளுக்கு ட்டும் வெய்ப்தடும் ற்ைரனறை 
றரும். அர்ைள் ிரும்திணரல் றரு ரழ்க்ஷைஷத் வரடனரம் அல்னது திரினரம் இறல் எந் 
றர்தந்பம், குற்நபம் இல்ஷன. அல்பத்ஆ  றருத்றற்கு றரு குர்ஆணில் ஷடவதும் ைரில்ஷன .  

ஶதரர்ைரனங்ைபில் ெயரதக்ைள் ங்ைள் ஷணிஷப் திரிந்து ீண்ட ரட்ைள் இருக்ை 
ஶண்டிிருந்து. ெயரதக்ைபின் உடல் ஶஷக்ைரை றைவும் ெறப்தட்டணர் . அஷக் ைண்ட பயம்து 
தி அர்ைள் ஶதரர் ைரனங்ைபில்  அல்பத்ஆ றருத்ஷ அனுறத்ரர் . ெயரதக்ைள்ங்ைளும் உடல் 
ஶஷைஷப அல்பத்ஆ றரும் ற்றும் வதண் ஶதரர்க் ஷைறைஷப அனுதித்ல் எண அல்னரஹ்ின் 
பழு அனுறஶரடு றஷநஶற்நற ைறழ்ந்ணர்.  

ஆண்ைள், ஷணிஷ ிடுத்து திந வதண்ைஷப இச்ஷெபடன் தரர்ப்தஷ டுப்தற்ைரைஶ புர்க்ைர 
– ஃதர்ர/ யறஜரப் என்ந உஷடஷ வதண்ைள் அி ஶண்டும் என்று பயம்து தி கூநறணரர் . எணஶ  
ைற்புவநறஷ ஆண்ைளும் தின்தற்ந ஶண்டும் என்ஶந இஸ்னரம் ஶதரறக்ைறநது என்று உங்ைஷபபம் 
உனஷை ஏற்நறக் வைரண்டிருக்கும் இஸ்னரற திச்ெரர தீங்ைறைபின் ரர்த்ஷைபில் ஏரது 
வதரருபிருப்தரை ஶரன்றுைறநர?  

புைரரி யீஸ் -5116 

அபூஜம்ர ஸ்ர் தின் இம்ரன் (ஹ்) அர்ைள் கூநறரது. 

 

அல்பத்ஆ (ஷ பஷநத்றரும்) குநறத்து இப்னு அப்தரஸ் (னற) அர்ைபிடம் 
ிணப்தட்டது. அர்ைள் அற்கு அனுற உண்டு என்நரர்ைள். அப்ஶதரது அர்ைளுஷட பன்ணரள் 
அடிஷ ஒருர் (தத்றல் ஷணி இல்னர) வருக்ைடிரண சூழ்றஷன வதண்ைள் குஷநரை 
இருத்ல் ஶதரன்ந ெங்ைபில்ரன் இத்றருத்றற்கு அனுறபண்டரஶ! என்று ஶைட்டரர். 

அற்கு இப்னு அப்தரஸ் (னற) அர்ைள் ஆம்! என்று தறனபித்ரர்ைள். 

(புைரரி 5116,5117,5118,5119) 

தின் ரபில் பயம்து தி  அர்ைள் அல்பத்ஆ  றருத்ஷ ஷட வெய்ரர் என்று  மளன்ணி 
பஸ்னீம்ைள் கூறுைறன்நணர் . ஆணரல் றர பஸ்னீம்ைபிஷடஶ அப்தடி எந் ஷடபறல்ஷன . 

ஒவ்வரருரும், ரழ்ில் ஒருபஷநஶனும் அல்பத்ஆ (ஷ பஷநத் றரும் ) வெய் 
ஶண்டும் எண னறபறுத்றக் கூறும் யீஸ்ைஷப றரக்ைள் பன்ஷக்ைறன்நணர்.  

புைரரி யீஸ் -5115 

பயம்த் தின் அனீ (ஹ்) அர்ைளும் அப்துல்னரஹ் தின் அனீ (ஹ்) அர்ைளும் கூநறரது 
எம் ந்ஷ) அனீ (னற) அர்ைள் இப்னு அப்தரஸ் (னற) அர்ைபிடம், அல்பத்ஆ) ஷ 

பஷநத்) றருத்றற்கும், ரட்டுக் ைழுஷைபின் இஷநச்ெறக்கும், ஷைதர் ஶதரரின் ஶதரது தி (மல்) 

அர்ைள் ஷட ிறத்ரர்ைள் என்று வெரன்ணரர்ைள். 

அனீ அர்ைபின் வதரல் புஷணப்தட்டரைக் கூநற இந் யீஷம றரக்ைள் அடிஶரடு 
றுக்ைறன்நணர். ைலஶ ைரணும் இந் யீஸ் க்ைர வற்நறின் வதரழுது றைழ்ந்து , பயம்து திின் 
அனுறஶரடு அங்கு அல்பத்ஆ றரும் ஷடவதற்நஷக் குநறப்திடுைறநது . அரது ஶற்கூநற 
ஷைதர் ஶதரருக்குப் தின் ஷடவதற்ந றைழ்ச்ெற இது 

Sahih Muslim Book 008, Number 3253:  

Rabi' b. Sabra reported that his father went on an expedition with Allah's Messenger (may peace be upon 

him) during the Victory of Mecca, and we stayed there for fifteen days (i. e. for thirteen full days and a day 



and a night), and Allah's Messenger (may peace be upon him) permitted us to contract temporary marriage 

with women. So I and another person of my tribe went out, and I was more handsome than he, whereas he 

was almost ugly. Each one of us had a cloaks, my cloak was worn out, whereas the cloak of my cousin was 

quite new. As we reached the lower or the upper side of Mecca, we came across a young woman like a 

young smart long-necked she-camel. We said: Is it possible that one of us may contract temporary marriage 

with you? She said: What will you give me as a dower? Each one of us spread his cloak. She began to cast a 

glance on both the persons. My companion also looked at her when she was casting a glance at her side and 

he said: This cloak of his is worn out, whereas my cloak is quite new. She, however, said twice or thrice: 

There is no harm in (accepting) this cloak (the old one). So I contracted temporary marriage with her, and I 

did not come out (of this) until Allah's Messenger (may peace be upon him) declared it forbidden. 

அல்பத்ஆ றரும் ஷட வெய்ப்தட்டரைவும் , திநகு அனுறக்ைப்தட்டரைவும் ீண்டும் ஷட 
வெய்ப்தட்டரைவும்,  அனுறக்ைப்தட்டரைவும் தன வெய்றைள் ைரப்தடுைறநது . எது எப்தடி இருந்ரலும் 
அன்ஷந ைரனத்றல் அல்பத்ஆ  றரும் ஷட பஷநில் இருந்வன்ததும் , ஷட 
வெய்ப்தட்டற்ைரண உறுறரண ஆங்ைபில்ஷன என்ததும் றுக்ை படிர உண்ஷ.  

ஶதரர் ைரனங்ைபில்  ெயரதக்ைபின் ஷணிர்ைளும்ரன் ணிஷில் இருக்ை 
ஶண்டி றர்தந்ம். “அல்னரஹ்ின் சூஶன ஶதரர்ைரனங்ைபில் எங்ைளுஷட 
ைர்ைஷபப் திரிந்து ீண்ட ரட்ைளுக்கு இருக்ை ஶண்டிபள்பது எங்ைபின் 
உர்வுைளுக்கு என்ண தறல்?” என்று ெயரதக்ைபின் ஷணிர்ைளும் 

ங்ைள் உர்வுைஷப வபிப்தடுத்றிருந்ரல் றஷனஷ என்ணரை இருந்றருக்கும்?.  

அல்பத்ஆ றரும் என்தது (யனரனரண- அனுறக்ைப்தட்ட ) ிதச்ெரத்ஷ ி ஶறு 
என்ண? இன்று ம்றல் தன ஆண்ைள் ிற்று திஷப்திற்ைரை ைடல் ைடந்து வெல்ைறநரர்ைள் . ங்ைள் 
ஷணிர்ைஷபப் திரிந்து ருடக்ைக்ைறல் ரஶண்டி சூழ்றஷன அந் ஆண்ைளும் , அர்ைபின் 
ஷணிரும் உர்ச்ெறைபற்ந ஜடர ? அர்ைளுக்கும் அல்பத்ஆ றரும் வெய்து ஷத்ரல் எப்தடி 
இருக்கும்? ைற்தஷண வெய்ஶ அருருப்தரை ஶரன்நில்ஷனர? 

து அருந்துது இணி பற்நறலும் ஷட வெய்ப்தடுைறநது என்று ஓஶஅடிரை ஷட வெய்ரல் 
ணிர்ைள் "ரங்ைள் ஒருஶதரதும் து அருந்துஷ ஷைிடரட்ஶடரம் " என்றும், ிதச்ெரத்றற்கு 
ஷடித்ரல், "ரங்ைள் ஒரு ஶதரதும் ிதச்ெரம் வெய்ஷ றறுத் ரட்ஶடரம் " என்றும் கூநற றுத்து 
ிடுரர்ைபரம் எணஶரன் தடிப்தடிரை ஷடிறக்ைப்தட்டது. என்ைறன்நணர் ரர்க்ை அநறஞர்ைள்.  

 பனறல் அந் யனரனரண ிதச்ெரத்ஷ அனுறக்ை ஶண்டும் ? தின் ரபில் ஏன் ஷடவெய் 
ஶண்டும்?  

அந்ந் ைரனைட்டத்றல் ஶஷக்ஶைற்த புற றபஷநைள் அல்னரஹ்ிணரல் யறரை 
இநக்ைப்தட்டது அல்னது த்து வெய்ப்தட்டது என்ைறன்நணர் ரர்க்ை அநறஞர்ைள் .  ரருஷட ஶஷக்கு ? 

பயம்து தி  அர்ைபின் ஶஷைளுக்ைரைர அல்னது ணிர்ைபின் ஶஷைளுக்ைரைர? 

புயரரிின் யீஸ் , பஸ்னீம்ைள் ங்ைபது அெரட்ெறஷ வற்நறைரை றஷனறறுத்ற திநஶை , 

பத்ஆ றருங்ைள் ைறரத் ரள்ஷிலும் ஷடவெய்ப்தட்டரை கூறுைறநது . இஷ ைணித்ரல் 
இறல் ஷநந்துள்ப சூழ்ெறஷ ீங்ைஶப அநறனரம். இப்வதரழுது ெறந்றத்துப் தரருங்ைள், 

பத்ஆ றருங்ைள் பனறல் ஏன் அனுறக்ைப்தட்டது? 

 பயம்து தி ணது தஷடிணர் ஶதரரில் ஈடுதட்டு வற்நறைஷபக் குிக்ை எல்னர றைபிலும் 
உற்ெரைப்தடுத்றணரர். தனரம், அபில்னர அடிஷப் வதண்ைளுடன் கூடி ைற அனுற , எறரிைபின் 
வதண்ைஷபபம், வெல்ங்ைஷபபம்  சூஷநரடுல் , வெரர்க்ைம், யழருனீன் ைன்ணிர்ைளுடன் ெல்னரதம் , 

ைம் என்று  றர அறரங்ைஷபபம் ஒழுக்ை பஷநைஷபபம் தற்நற ெறநறதும் ைஷனப்தடரல் 
வற்நறஷ வநறத்ணரை அஷடற்கு தன றைபிலும் உற்ெரைப்தடுத்றணரர் அற்நறல் ஒரு 
றபஷநஶ இந் பத்ஆ றருங்ைள்.  ணது ஶஷ படிஷடந்தும் ஷடவெய்து ிட்டரர்.  

 யீ எணப்தடும்  பஷநில்  வபிரண குர்ஆன் ெணங்ைஷபபம் சூழ்றஷனைஷபபம் ஆய்வு 
வெய் வதரழுது, இஷைள் ெர் ல்னஷபஷடன் என்று ஶதரற்நப்தடும் இஷநணின் ரர்த்ஷைபரை 
இருக்ை படிரது எணத் ஶரன்நறது . ஏைத்து வெய்றஷ க்ைபிஷடஶ கூறுற்கு , இணப்      



தடுவைரஷனைளும்,  வைரள்ஷபடித்லும், ைற்தறப்தலும், ிதச்ெரம் வெய் அனுறத்லும் , 

ரக்குறுறைஷப ீநற வதரய் வெரல்னற ஏரற்றுலுக்கும் (க்ைறர-புணிஶரெடி) அெறம் என்ண ? 

இஷைஷப பன்ணின்று வெய்ற்கும் இஷநத்தூர் என்வநரருர் ஶஷர ?  இர் கூறும் 
அக்ைறங்ைஷப ஶரக்கு என்று ம்த ஶண்டும். றுப்தர்ைள் இஷநறுப்தரபர்ைள்…? 

 ல்ன ஶடிக்ஷை இது …! 

பயம்து ணது றைக் ைலழ்த்ரண எண்ங்ைஷபபம்  ிருப்தங்ைஷபபம் அல்னரஹ்ின் 
ஶரக்கு எணக் கூநற றஷநஶற்நறக் வைரண்டரர் 

குர்ஆன் பழுதுஶ இஷநணின் ரர்த்ஷைபல்ன என்ந படிஷ அஷடந்ஶன் . ஒருஶஷப 
இஷநணின் ரர்த்ஷைளுடன் பயம்து திின்  வெரந் ெக்குைள் ெறனற்ஷந குர்ஆனுக்குள் 
தஷத்து ிட்டிருப்தரஶர என்றும் ஶரன்நறது . பழு குர்ஆணிலுறருந்து பயம்து திின் 
ஷைச்ெக்குைஷபபம் அல்னரஹ்ின் ரக்குைஷபபம் திரித்நறது எப்தடி?  

  குர்ஆன் எவ்ிரண பண்தரடுைளுற்நது றைத் வபிரணது பன்ணநறிப்புைள் றஷநந்து ; இதுஶ 
குர்ஆன் இஷநணின் வெரல் என்தற்ைரண றரூதணம் என்று , இஸ்னரற அநறஞர்ைள் பன்ஷக்கும் 
ஆரங்ைள் றஷணிற்கு ந்து .  எணஶ குர்ஆணின் ஶலும் ெறன தகுறைஷபபம் அன் 

தின்ணிைஷபபம் ஆய்வு வெய்வன்று படிவு வெய்ஶன்       ******** (வரடரும்) 
 


